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ميترا جليلي -به دنبال تالش شركتهاي خودروسازي پيشرو جهان در افزايش
راحتي سرنشينان خودرو ،اين بار كمپاني خودروسازي فورد نيز دست به كار شده است.
اين كمپاني عالوه بر اس��تفاده از فوم به جاي فايبرگالس براي به حداقل رسيدن صداي
موتور و همچنين اس��تفاده از شيشه آكوستيك و مواد جاذب صدا در داخل خودرو ،يك
فناوري ويژه نيز ارائه داده اس��تThe Active Noise Control system .مي تواند
صداهايي كه حواس راننده را پرت ميكند يا براي سرنشينان چندان خوشايند نيست را با

راهكار فناورانه براي
كاهش صداي خودرو
خبر
پارسي جو مجهز
به نقشه بومي

توجوگر
مدير طرح ملي موتور جس 
پارس��ي ج��و از راهاندازي نخس��تين
س��رويس نقشه بومي كشور روي اين
جويش��گر ايراني خبر داد .به گزارش
«ايران» ،علي محمد زارع بيدكي در
اي��ن خصوص گف��ت :در حال حاضر
بي��ش از  530اليه مختلف اطالعاتي
در س��اختار اصل��ي  400ش��هر روي
توجوگر
سرويس نقش��ه موتور جس 
بومي بارگذاري ش��ده و بتدريج انواع
اليههاي متنوع اطالعات مكاني ديگر
نيز ب��ه آن اضاف��ه خواهد ش��د .وي
تصريح ك��رد :از مزاياي اين س��امانه
ميتوان به مشاركت مردم در تكميل
انواع اطالعات مكاني روي نقشه بومي
اش��اره كرد به طوري كه كاربران قادر
خواهن��د ب��ود مكانهاي م��ورد نظر
خود را روي نقش��ه ثب��ت و اطالعات
توصيف��ي و تكميلي و حتي عكس را
ب��ه آن اضافه كنند .مدير طرح موتور
توجوگر پارسي به ديگر مزاياي
جس 
اين نقشه تخصصي بومي اشاره كرد و
افزود :قابليت به اشتراكگذاري مكاني
خ��اص با اس��تفاده از لينك نقش��ه،
ويرايش و به روزرساني نقشهها توسط
كاربران ،اندازهگيري طول و محاسبه
مس��احت روي نقش��ه و همچني��ن
تبليغات هدفمن��د و تبليغات محلي
توجو شده از
بر اس��اس مكان جس�� 
جمله ويژگيهاي اين سرويس جديد
اس��ت .گفتني اس��ت عالقهمندان به
اس��تفاده از اين نقشه بومي ميتوانند
ب��ه س��ايت map. parsijoo. ir
مراجعه كنند.

رونمايي از سورنا 3
روبات انسان نما

نسل س��وم روبات انسان نما ملي
سورنا كه در تاريخ بيستم خرداد ماه
سالجاري به سرانجام رسيده ديروز با
حضور معاون علمي و فناوري رياست
جمهوري ،رونمايي شد.
به گ��زارش «ايران» ،س��ورنا  ۳با
قدي برابر با  ۱۹۰س��انتيمتر و وزني
در ح��دود  ۹۸كيلوگ��رم در زم��ره
روباتهاي انس��ان نما با اندازه واقعي
انسان بالغ قرار ميگيرد .اين روبات در
مقايسه با سورنا  ۲پيشرفتهاي قابل
مالحظهاي داشته است .سورنا  ۳قادر
است از هر دو طريق بينايي و شنوايي
با محيط ارتباط برقرار كند و قابليت
صحبت كردن به صورت محدود دارد.
ارتقاي س��طح هوشمندي اين روبات
قابل تش��خيص ب��وده و موقعيت آن
براي گرفتن جسم در اختيار سيستم
كنترل��ي ق��رار ميگي��رد .همچنين
شناسايي تغيير صورت افراد در حال
حركت از ديگر قابليتهاي سورنا  ۳به
ش��مار ميرود .طرح روبات انسان نما
ملي سورنا  ۳توسط مركز سيستمها
و فناوريهاي پيش��رفته ()CAST
دانش��كده مهندسي مكانيك پرديس
دانش��كدههاي فني دانش��گاه تهران
انجام گرفته است.

 Li-Fiجايگزين Wi-Fi
ميشود

محقق��ان موفق به توس��عه نمونه
اوليه يك فن��اوري اتصال به اينترنت
مبتني بر نور به اسم  Li-Fiشدهاند
كه پيشبيني ميشود نحوه اتصال به
اينترن��ت را متحول كن��د .به گزارش
ايرنا ،اين فن��اوري  Li-Fiنام دارد و
با اس��تفاده از پانلهاي خورش��يدي،
انرژي الزم براي المپهاي  LEDرا
فراهم ميكند؛ سپس از نور چشمك
زن الم��پ ب��راي انتق��ال اطالع��ات
استفاده ميش��ود .مدير اين طرح در
توضيح اختراع خود گفته است كه در
حال حاضر ب��راي ارتباط با اينترنت،
از كاب��ل يا ام��واج راديويي اس��تفاده
ميش��ود كه ه��ر دو براحت��ي قطع
ميش��وند؛ ولي اس��تفاده از نور براي
انتقال اطالعات بسيار سريعتر و امنتر
از فن��اوري پهن باند بيس��يم كنوني
اس��ت .براي اس��تفاده از اين فناوري،
كاربر بايد يك روتر مخصوص Li-Fi
در اختيار داش��ته باشد .درست است
كه انتقال اطالعات با اس��تفاده از اين
روش مبتني بر نور اس��ت؛ ولي امواج
نوري نامرئي هستند و آلودگي نوري
ايجاد نميكنند .همچنين اين فناوري
امكان هك و جاسوس��ي را به ميزان
قابل مالحظهاي كاهش ميدهد.

صداهايي با طول موج مشخص خنثي كند و به ايمني بيشتر سرنشينان كمك كند .دراين
سيستم 3ميكروفون در بدنه داخلي خودرو جاسازي ميشودكه ميتواند صداهاي اضافي
و ناخوشايند را تشخيص دهد و از سوي ديگر سنسورهايي نيز بر عملكرد راننده و وسيله
نقليه نظارت ميكنند و در صورت مش��اهده يك مورد خاص حتماً پيام هشداري ارسال
ميكنند .ميكروفونها پس از تش��خيص ص��داي ناهنجار ،صداهايي را پخش ميكنند و
شاهد جنگ صدا با صدا خواهيم بود بدون اينكه بر موسيقي در حال پخش تأثير بگذارد.

اعضاي كارگروه تعيين مصاديق ابراز عقیده میکنند

اگر فعاليت تلگرام عليه امنيت ملي باشد فيلتر ميشود
سوسن صادقي

فردا چهارش��نبه اس��ت ،روزي كه
همه منتظرند ببينند جلس��ه كميته
فيلترينگ كارگ��روه تعیین مصاديق
محتواي مجرمانه برگزار ميش��ود يا
خير و آي��ا بحث فيلترينگ تلگرام در
دستور كار جلسه قرار خواهد گرفت؟
و در ص��ورت حض��ور هم��ه اعضا در
اين جلس��ه چه تصميمي براي شبكه
اجتماعي تلگرام گرفته ميشود .پيش
از تش��كيل احتمالي جلس��ه كميته
فيلترينگ كارگ��روه تعیین مصاديق
محتواي مجرمانه« ،ايران»به س��راغ
دبير و برخ��ي از اعضا رفت تا نظرات
آنه��ا را درباره اين جلس��ه و دس��تور
كار آن جويا ش��ود ،تنها كسي كه به
اين س��ؤال تقريباً پاسخ مشخص داد
محمدعلي اس��فناني نماينده مجلس
در كارگروه تعیین مصاديق محتواي
مجرمانه است .به گفته وي اين جلسه
به احتمال زياد فردا برگزار ميشود و
در صورت حضور تمام اعضا باز بحث
فيلترينگ تلگرام در دس��تور كار قرار
دارد.
پیگی�ری موض�وع از دبي�ر
كارگروه
ابتدا با دفتر عبدالصمد خرمآبادي،
دبي��ر كارگ��روه مصادي��ق محت��واي
مجرمان��ه تماس گرفته ش��د و يكي
از اعضاي دفتر ب��ا بيان اينكه وي در
جلس��ه حضور دارد ،گفت :سؤال شما
درباره چه موضوعي است .وقتي گفته
شد كه سؤال درباره بحث جلسه فردا
است ،وي افزود :هنوز تشكيل جلسه
كميته فيلترين��گ كارگروه مصاديق
محتواي مجرمانه مش��خص نيست و
نميتوان از حاال (روز يكشنبه) گفت
كه جلسه تشكيل ميشود يا خير.
ب��از از وي س��ؤال ش��د ك��ه آي��ا
فيلترينگ تلگرام در دستور كار جلسه
كارگروه قرار دارد يا نه كه وي گفت:
معموالً دستور جلسه محرمانه است و
اگر خبري ش��د و مقرر گرديد كه به
اطالع همگان برس��د با روزنامه ايران
نيز خبر را در ميان خواهيم گذاشت.
اگر مطلب جديدي بود اطالعرس��اني
ميكنيم يا اگر جلس��ه ب��ه نتيجهاي
رسيد و قرار شد اطالعرساني شود به
شما هم اعالم ميكنيم.
نماينده وزير در مأموريت
وزارت ارتباط��ات و فن��اوري
اطالع��ات ني��ز در كارگ��روه تعيين
مصاديق محت��واي مجرمانه نماينده
دارد و عل��ي اصغر عميدي��ان رئيس
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي (رگوالتوري) نماينده محمود
واعظي وزير ارتباط��ات و فناوري در
اين كارگروه اس��ت كه معموالً معاون
عميدي��ان يعني لطفاهلل صبوحي در
اين كارگروه ش��ركت ميكند كه وي
نيز به مأموريت يك ماهه در ژنو رفته
اس��ت و دو هفته ديگر مأموريتش به

كليك

نیم نگاه
محمد علي اس�فناني عضو كارگروه تعيين مصاديق محت�واي مجرمانه :هرچند هنوز دعوتنامهاي به
اعضا ارس�ال نش�ده است ولي احتمال تشكيل جلس�ه وجود دارد و فكر ميكنم باز هم بحث تلگرام
مطرح باشد و بايد اعضا جمع شوند و تصميمي درباره تلگرام بگيرند و هر تصميمي كه گرفته شود با نظر
تمام اعضا خواهد بود و تصميمگيري درباره اين شبكه اجتماعي به نظرات آنها بستگي دارد

رمضانعلي سبحاني فر عضو كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه :هر سايت يا شبكه اجتماعي كه
مسائل مجرمانه را نشر دهد بايد فيلتر شود حال ميتواند اين مسائل غيراخالقي باشد يا تهمتهاي ناروا ،از
اينرو در جلسه كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بررسي و تصميمگيري ميشود كه فيلتر شود يا نه،
در غير اينصورت و در حالت عادي هيچ كسي موافق فيلتر شدن سايتها و شبكههاي اجتماعي نيست

آيا چهارش�نبه جلس�ه كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه تش�كيل خواهد شد و تمامي اعضا حضور
خواهند داشت؟ و مهمتر از آن آیا در اين جلسه فيلتر تلگرام به بحث گذاشته خواهد شد و در نهايت
سرنوشت اين شبكه اجتماعي به كجا خواهد رسيد؟

پايان ميرسد.
از رواب��ط عموم��ي س��ازمان
رگوالتوري جويا ش��ديم كه آيا كسي
به جاي ايش��ان در صورت تش��كيل
جلسه ش��ركت خواهد كرد كه گفت:
هنوز دعوتنامهاي ب��ه وزارتخانه براي
ش��ركت نماين��ده وزي��ر در جلس��ه
كارگروه مصاديق محت��واي مجرمانه
نرسيده است.
مخالف فيلترينگ
مجل��س ش��وراي اس�لامي دو
نماين��ده در كارگروه تعيين مصاديق
محتواي مجرمان��ه دارد؛ يكي از اين
اف��راد محمدعلي اس��فناني نماينده
فريدون ش��هر و ديگ��ري رمضانعلي
سبحاني فر است.
رمضانعل��ي س��بحاني ف��ر ،مانند
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات
از تش��كيل جلس��ه روز چهارش��نبه
درب��اره بح��ث فيلترين��گ تلگ��رام
اب��راز بياطالعي ك��رد و گفت :هيچ
دعوتنامهاي به دست او نرسيده است
از اينرو تا به اين لحظه (بعد از ظهر
يكشنبه) از برگزار شدن يا نشدن آن
اطالعي در دست ندارد.

اين عضو كارگروه تعيين مصاديق
در خص��وص اينك��ه آي��ا مخال��ف
فيلترينگ شبكههاي اجتماعي است
ي��ا موافق ،به «اي��ران» ميگويد :هر
سايت يا ش��بكه اجتماعي كه مسائل
مجرمانه را نشر دهد بايد فيلتر شود
حال ميتواند اين مسائل غيراخالقي
باش��د يا تهمتها ي ن��اروا ،از اينرو
در جلس��ه كميت��ه تعيي��ن مصاديق
محتواي مجرمانه بررس��ي و تصميم
گيري ميشود كه فيلتر شود يا نه ،در
غير اينصورت و در حالت عادي هيچ
كس��ي موافق فيلتر شدن سايتها و
شبكههاي اجتماعي نيست.
محم��د عل��ي اس��فناني نماينده
مجلس شوراي اسالمي و ديگر عضو
كارگ��روه تعيين مصادي��ق محتواي
مجرمانه از احتمال تش��كيل جلس��ه
كميته فيلترينگ در روز چهارش��نبه
ب��ه «ايران» خبر داد و گفت :هرچند
هن��وز دعوتنام��هاي به اعضا ارس��ال
نش��ده اس��ت ولي احتمال تش��كيل
جلسه وجود دارد .اسفناني در پاسخ
به اين س��ؤال كه آيا در جلس��ه روز
چهارشنبه باز هم بحث فيلتر تلگرام

علي ماندگاري

اپليكيشن بسازيد

اپليكيش��نها ب��ه بخ��ش ج��دا ناپذي��ر
تلفنهايهمراه و تبلتها تبديل شدهاند .حاال
صاحبان بسياري از كسب و كارها يا افراد براي
اينكه بتوانند اطالعات فعاليت خود را به گوش
مخاطبانشان برس��انند يك اپليكيشن خاص
براي خودش��ان طراحي ميكنند .ش��ايد شما
هم به عنوان يك فرد دوس��ت داش��ته باش��يد
ي��ك اپليكيش��ن ويژه ب��راي كس��ب و كارتان
طراحي كنيد .حتماً فكر ميكنيد براي داشتن
يك اپليكيش��ن با كيفيت و كارب��ردي بايد به
دنبال ي��ك برنامه نويس حرفهاي باش��يد ،اما
باي��د بداني��د كه با كمك برخي س��رويسها و
بدون دان��ش تخصصي در اين زمينه ميتوانيد
خودتان طراح اپليكيشن مخصوص به خودتان
باشيد .يكي از اين س��رويسها «پازلي» است.
سرويس فارسي زباني كه به تازگي كار خود را
شروع كرده است.
مديري��ت محت��وا و تصاوي��ر ،خبرخ��وان،
معرفي خود يا كس��ب و كارتان تنها بخشي از
قابليتهاي اپليكيش��ني اس��ت كه ميخواهيد
داش��ته باش��يد .ام��ا بخشه��اي مهمتري هم
وج��ود دارد از جمله اينكه اين اپليكيش��ن به
چه ش��كل و ب��ا چه قابليته��اي قابل توجهي
ارائ��ه ش��ود .س��رويس پازل��ي در اي��ن زمينه
س��رنخهاي الزم را به كاربرانش ميدهد تا يك

اپ كام��ل و حرف��هاي را طراح��ي كنند.آنچه
تيم س��رويس «پازلي»در س��ايت خود يادآور
ش��دهاند ،اين س��رويس قس��متهاي س��خت
طراحي يك اپليكيش��ن را انجام داده و به شما
يك راهحل بدون نياز به برنامه نويس��ي را ارائه
ميكن��د .در اين راه هم تنها باي��د مراحلي را
ك��ه پازلي ب��راي طراحي ي��ك اپ پيش روي
ش��ما ميگذارد مو به مو انجام دهيد .درس��ت
مانن��د كنار هم گذاش��تن قطع��ات يك پازل
واقعي كنار يكديگ��ر .پازلي به صورت خودكار
فهرس��تي كام��ل از امكانات و س��اختاربندي
متناس��ب ب��ا طراح��ي ي��ك اپ را ب��ه ش��ما
پيش��نهاد ميدهد و شما تنها با انتخابهايتان
مراحل س��اخت اپ مورد نظرتان را پش��ت سر
ميگذاري��د .ب��راي اس��تفاده از اين س��رويس
به سايت www.puzzley. irسر بزنيد.

مطرح خواهد شد ،ميگويد :بله ،فكر
ميكن��م باز هم بح��ث تلگرام مطرح
باش��د و باي��د اعض��ا جمع ش��وند و
تصميم��ي درباره تلگرام بگيرند و هر
تصميمي كه گرفته شود با نظر تمام
اعضا خواهد بود و تصميمگيري درباره
اين ش��بكه اجتماعي به نظرات آنها
بس��تگي دارد .از اس��فناني نماينده
مردم فريدون ش��هر باز س��ؤال ش��د
فك��ر ميكنيد بر خالف جلس��ه قبل
ك��ه به دليل به حد نصاب نرس��يدن
اعضا جلسه تش��كيل نشد آیا اين بار
اعضا در جلسه حضور پيدا كنند ،كه
وي پاسخ داد :معلوم نیست .اسفناني
درباره اينك��ه آيا ش��ما موافق فيلتر
كردن ش��بكههاي اجتماعي هستيد
يا ج��زو مخالف��ان آن ،ب��ه «ايران»
ميگوي��د :در كل نظ��ر همه اعضا بر
فيلتر نش��دن س��ايتها و شبكههاي
اجتماع��ي اس��ت مگ��ر اينك��ه واقعاً
الزام��ات خاصي مانند امنيت ملي در
ميان باش��د .اين عض��و كارگروه در
ادامه ميافزايد :مس��ئوالن اگر واقعاً
مسائل مجرمانهاي را در تلگرام يا هر
شبكه اجتماعي ديگر مشاهده كردند

و پااليش فض��ا به هيچ عنوان ممكن
نبود كام ً
ال طبيعي است كه آن سايت
يا ش��بكه اجتماعي خاص فيلتر شود.
اگ��ر ش��بكههاي اجتماع��ي خطرات
جدي عليه امنيت ملي داشته باشند
و به نحوي باش��د كه امكان هيچگونه
كنت��رل بر محتواي آن نباش��د ،تمام
اعضا تصميم بر فيلتر شدن آن سايت
يا شبكه ميگيرند.
اسفناني در خصوص اين سؤال كه
گفته ميش��ود اين همه س��ختگيري
درب��اره فيلتر ك��ردن تلگرام به خاطر
مس��ائل سياسي اس��ت با رد اين نظر
ب��ه «اي��ران» ميگويد :از ن��گاه من
اين حرفها قابل قبول نيس��ت چون
ادلهاي در اي��ن خصوص وجود ندارد
كس��اني كه اين عقيده را دارند بهتر
است ادله خود را بيان كنند.
اي��ن نماين��ده مجل��س در ادامه
ميافزايد :زماني اس��تفاده سياسي از
ش��بكههاي اجتماع��ي ميتواند معنا
پيدا كند كه اين شبكه و فضا به طور
مطلق در دس��ت يك گروه سياس��ي
خ��اص باش��د ،در صورتي ك��ه همه
ميدانند كه ش��بكه اجتماعي تلگرام
متعلق به حزب خاصي نيست و خارج
از ايران فعالي��ت ميكند و نميتوان
چني��ن ادعايي را مطرح كرد بنابراين
اگر هم بخواهد گروه خاص سياس��ي
از اي��ن ش��بكه اجتماع��ي اس��تفاده
كن��د ،بالطب��ع چنين امكان��ي براي
گروه سياس��ي مقابل نيز وجود دارد.
وقتي ش��بكههاي اجتماعي متعلق به
جناح سياس��ي خاصي نيست و همه
ميتوانند از اين ابزار اس��تفاده كنند
نميتوان گفت كه در جهت جلوگيري
از استفاده سياسي رقيب ميخواهند
شبكه را مسدود كنند.
اسفناني در خصوص صحت اينكه
گفته ميشود تنها  5درصد سايتهاي
غير اخالقي تلگرام بسته شده است به
«ايران» ميگويد :متأسفانه اين مسأله
صحت دارد و در حال حاضر  95درصد
كانالهاي غير اخالقي اين شبكه براي
كاربران قابل دس��ترس است و حتي
كانالهايي در شبكه اجتماعي تلگرام
فعال شده است كه متعلق به معاندان
با نظام جمهوري اسالمي ايران است و
در اين باره فعاليت ميكنند .اگر قرار
باشد كانالي عليه نظام كشوري فعاليت
كند هيچ دولتي اجازه نميدهد چنين
كاري علي��ه امني��ت ملي آن كش��ور
صورت گيرد .به هرحال با تمامي موارد
ذكر ش��ده بايد منتظر ماند و ديد كه
آيا چهارش��نبه جلسه كارگروه تعيين
مصادي��ق مجرمان��ه تش��كيل خواهد
ش��د و آيا تمامي اعضا حضور خواهند
داشت و مهمتر از آن اين مسأله است
كه در اين جلسه فيلتر تلگرام به بحث
كشيده خواهد شد و نهايت سرنوشت
اين شبكه اجتماعي پر نفوذ که گفته
میش��ود قریب 15میلی��ون کاربر در
ایران دارد به كجا خواهد رسيد؟

تاپ اپ

ماهرخ چنگيز

كاهش اعتياد به تلفن همراه

اين روزها اس��تفاده از تلفنهمراه با افزايش
قابل توجهي همراه شده است .حاال دل كندن
از اي��ن دس��تگاه غیر قابل تصور اس��ت و كمتر
كس��ي ميتواند تصور كند كه براي لحظهاي از
اين دستگاه ديجيتالي دور بماند.
بهتري��ن راهكار براي ترك اعتياد اس��تفاده
از گوش��ي همراه كمك گرفتن از اپليكيش��ن
QualityTimeاس��ت .نصب اين اپليكيشن
روي گوش��ي نخس��تين ق��دم ب��راي كاه��ش
اس��تفاده از تلفنهمراهتان است .همه ما روي
ي خود برنامههاي مختلف��ي داريم كه از
گوش�� 
برخي از آنها بيشتر از برنامههاي ديگر استفاده
ميكنيم.
بنابراين نخستين كاري كه براي ترك اعتياد
خود به گوش��ي انج��ام ميدهيد پي��دا كردن
اين برنامهها اس��ت .كار  QualityTimeدر

همين مرحله ش��روع ميشود .اين اپ كارشما
هنگام اس��تفاده از گوش��ي تلفنهم��راه را زير
نظ��ر ميگي��رد و بيش��ترين اپليكيش��نهايي
را ك��ه از آن اس��تفاده ميكني��د ب��ه ش��ما
نشان ميدهد.
در واق��ع اين اپليكيش��ن در پاي��ان هر روز
به ش��ما ميگوي��د كه از هر برنام��ه چه مقدار
اس��تفاده كردهاي��د و بازههاي زماني اس��تفاده
ش��ما از هر اپ را به شكل يگ گراف و نمودار
به نمايش ميگذارد.
همچني��ن اين اپليكيش��ن در پايان هر روز
با ارس��ال نوتيفيكيش��ني ،به شما ميگويد كه
ميزان اس��تفاده شما از گوشي تلفن همراهتان
چند س��اعت و چند دقيقه بوده است .عالوه بر
اين ،ميتوانيد در اين گزارش مش��اهده كنيد
كه در روز گذشته ،بيش��ترين استفاده شما از
كدام اپليكيشن بوده است.
ح��اال و بعد از پيدا ك��ردن برنامههايي كه
باعث ميشود بيش از حد به گوشي خود وابسته
ش��ويد ،وارد مرحله دوم كار QualityTime
ميش��ويم .در اين مرحله  QualityTimeبه
ش��ما كمك ميكند كه براي كاهش اس��تفاده
از برخ��ي برنامههاي موبايلي محدوديت زماني
در نظ��ر بگيري��د .اين اپليكيش��ن ب��ه صورت
راي��گان در اختي��ار كارب��ران اندروي��دي قرار
گرفته است.
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شفافسازي يك همايش

هفته گذشته وزارت ارتباطات در
نمابری به اتهام و ادعاهای یک روزنامه
پاس��خ داد .در ادعانامه این روزنامه به
بهانه بازداش��تهای اخیر تالش شده
ب��ود ارتب��اط علم��ی ای��ن وزارتخانه
ب��ا متخصص��ان خارج��ی مص��داق
<نفوذ سیاس��ی> وانمود ش��ود .این بار
بزرگترین س��ازمان صنف��ی رایانهای
کش��ور به این ادعاها پاسخ داده است
ي زبانان
که میخوانید« :نخس��تين همايش هفت ه فناوري اطالعات و ارتباطات پارس 
با همكاري س��ازمان نظام صفي رايانهاي كش��ور نصر و انجمن تش��كلهاي فناوري
اطالعات و ارتباطات كش��ورهاي عرب (اجمع) ،در روزهاي  8و  9ش��هريور ماه 93
در تهران و در محل س��الن اجالس س��ران كشورهاي اس�لامي ،برگزار ميشود و با
توجه به اهميت اينترنت در توسع ه پايدار و رشد هم ه جانب ه جوامع ،موضوع محوري
اين برنامه تحت عنوان ،اينترنت ،پيش��ران توسع ه اقتصادي ،انتخاب شده است .لذا
مهمتري��ن هدف برگزاري اي��ن همايش ،بحث و تبادل نظ��ر در خصوص تازهترين
دستاوردهاي حوز ه فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح جهاني بوده و در كنار آن
ي زبانان دنيا براي توسعه و تقويت حضور زبان پارسي در فضاي مجازي،
مسائل پارس 
مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت».
مطل��ب فوق پيش خبري ب��ود كه در خصوص برپايي هماي��ش «هفته فناوري
اطالعات و ارتباطات پارس��يزبانان» انتشار يافت و در بسياري از رسانههاي داخلي
و خارجي بازتاب فراواني داش��ت .بازتابهايي كه حكايت از آن داشت كه كشورمان
توس��عه «آي س��ي تي» را هدف قرار داده است .به هرحال در روزهاي برگزاري اين
همايش ،كس��ي ه��م تصور نميكرد كه اين همايش فناوران��ه ،در كمتر از چند ماه
تبدي��ل به يك طرح براي تخري��ب بعضي از چهرههاي دولت اعتدال ش��ود .اينك
بعد از انتش��ار مطالب و تحليلهاي منتشر شده از س��وي برخي رسانههاي خاص،
س��ازمان نظام صنفي رايانهاي كشور( ،نصر) جهت تنوير افكار عمومي توضيحاتي را
در مورد اين همايش و ميهمانان آن ارائه كرده اس��ت .اطالعيه س��ازمان نصر به اين
شرح است:
 -1هماي��ش «هفته فناوري اطالعات و ارتباطات پارس��يزبانان» كه در روزهاي
هشتم و نهم شهريورماه سال  93در سالن اجالس سران تهران برگزار شد ،همايشي
بود كه توس��ط س��ازمان نظام صنفي رايانهاي كشور كه تشكلي مردمنهاد با بيش از
 12هزار عضو از سراس��ر كشور هس��ت ،برگزار شد .با توجه به تعامالت منطقهاي و
بينالمللي سازمان ،در اين همايش «اجمع (اتحاديه انجمنهاي فناوري اطالعات و
ارتباطات جهان عرب)» بهعنوان همكار س��ازمان نصر وظيفه دعوت از بخش عمده
ميهمانان خارجي همايش را بر عهده داشت و نزار ذاكا بهعنوان نماينده اين اتحاديه
در اجالس تهران حضور يافتند .برخي از نهادهاي حكومتي منجمله ش��وراي عالي
فضاي مجازي ،ش��وراي عالي اطالعرس��اني ،ش��وراي عالي فناوري اطالعات وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات از اين همايش حمايت معنوي كردند.
 -2همايش مذكور قرار بود حاوي چند رويداد جانبي ازجمله تشكيل Persian
 IGF MAGباشد ،كه به دليل عدم امكان حضور نمايندگان نهادهاي مردمي ساير
كشورهاي فارسيزبان مانند افغانستان و تاجيكستان ،پيش از برگزاري همايش اين
رويدادها از برنامههاي جانبي آن (باوجود تشكيل نشست مقدماتي) حذف شد .الزم
به ذكر اس��ت كه موضوع تشكيل  Persian IGFبراي نخستين بار نه در تهران و
در س��ال  2014كه در اجالس بينالمللي  IGF 2013بالي اندونزي توسط بخش
غيردولتي ايران��ي حاضر در اجالس مطرح و با حمايت جمعي از حاضرين منجمله
«اجمع» با كليت تشكيل آن موافقت شد .تاكنون با وجود گذشت دو سال از اعالم
موافقت با كليات آن ،به دليل نبود ش��رايط مناس��ب ،تش��كيل  Persian IGFبه
تعويق افتاده و عدم تش��كيل آن تأثيرگذاري هر چند اندك فارس��يزبانان در نهاد
راهبري  IGFرا محدود كرده است.
 -3از ديگ��ر رويدادهاي جانبي همايش مذكور در كنار جايزه مس��ئوليتهاي
اجتماعي كه به تعدادي از شركتهاي ايراني تعلق گرفت ،برگزاري مسابقه «چالش
نوآورانه» بود .در اين مس��ابقه بعد از طي فرآين��د انتخابي دو مرحلهاي با محوريت
س��ازمان نظ��ام صنفي رايانهاي تهران ،از  80ايده مط��رح 20 ،ايده به مرحله نهايي
راه يافتن��د .ايدههاي منتخب در روزهاي همايش نس��بت به معرفي خود اقدام و با
داوري پنج نفر از كارشناس��ان خبره اين حوزه 6 ،ط��رح بهعنوان طرح منتخب در
پايان همايش معرفي شدند .اينكه سازماني مردمنهاد و تابع قوانين جمهوري اسالمي
ايران بخواهد در شرايط تحريم ظالمانه از تجربيات كشورهاي ديگر براي كارآفريني
بهرهگيري كرده و مالحظات عمومي كش��ور را نيز مدنظر قرار دهد ،موضوعي است
كه در بند بعدي به آن اشاره خواهد شد.
 -4با جدي شدن ترتيبات اجرايي همايش «هفته فناوري اطالعات و ارتباطات
پارس��يزبانان» كه قرار ب��ود با همكاري «اجمع» و حضور جمع��ي از ميهمانان در
ردههاي وزير ،معاون وزير و مديران ارشد دولتي و خصوصي خارجي در كشور برگزار
شود ،سازمان نصر طي نامهاي به يكي از مراجع امنيتي موضوع همكاري با اجمع و
فهرست ميهمانان همايش را اعالم كرد كه برخي از آنها منجمله مدير اجمع موفق به
اخذ ويزا شده و برخي نيز به دليل عدم صدور ويزا در همايش حضور نيافتند.
 -5بدون ش��ك برگزاري همايشي بينالمللي در شرايط تحريم و با حضور چند
 10ميهمان عاليرتبه خارجي و برگزاري مراسم افتتاحيه با حضور و سخنراني معاون
اول محترم رياست جمهوري ،وزير ارتباطات قطر ،وزير ارتباطات و فناوري اطالعات
ايران و ديگر مقامات ايراني و خارجي و مشاركت قريب صدها متخصص ايراني اعم از
دولتي و خصوصي طي دو روز ،حركتي بزرگ براي نشان دادن عظمت نظام جمهوري
اسالمي ايران در موضوعي با فناوري روز دنيا در چشم نمايندگان كشورهاي منطقه
و پنج قاره جهان نظير مالزي ،نيوزلند ،مكزيك ،مصر و ...بوده اس��ت .بديهي اس��ت
اخبار و تصاوير متعددي از اين اجالس در مطبوعات و رس��انههاي داخلي و جهاني
منتشرشده است كه نبايد مالك سوءاستفاده قرار گيرد .اين نكته قابلتوجه است كه
همراس��تا با سند چشمانداز در نقشه جامع علمي كشور ،حوزه ارتباطات و اطالعات
بعد از هوا و فضا باالترين اولويت را در فناوري دارد.
ل��ذا با توجه به منويات رهبر معظم انقالب و اولويتهاي نظام مقدس جمهوري
اس�لامي ايران ،همواره الزم است تمام فعاالن در تمام حوزهها تالش كنند .سازمان
نصر نيز به پشتوانه قانون مجلس شوراي اسالمي تأسيس شده تا عالوه بر نظمبخشي
و س��اماندهي فعاليتهاي ح��وزه ارتباط��ات و فناوري اطالعات ،با توس��عه فضاي
كس��بوكار بتواند گام مؤثري در جهت اعتالي كش��ور عزيزمان ب��ردارد .به همين
جهت همانند س��اير اقدامات در هر س��طح ،وظيفه خود ميداند با بررسي فرصتها
و تهديدهاي بينالمللي و نقاط قوت و ضعف داخلي ،راهبرد مناس��بي براي توسعه
فضاي كسبوكار در دستور كار سازمان قرار دهد.

آن سوی خبر

ويندوز  3/1عامل بروز مشكل
در فرودگاه فرانسه

ت ف��رودگاه  Orlyپاريس به سيس��تمعامل
گفته ميش��ود وقف��ه در فعالي 
رايانههاي اين فرودگاه بازمي گردد .اين مش��كل نرمافزاري ،بر كارايي سيس��تم
 DECORكه توسط كنترلرهاي ترافيك هوايي بهمنظور تبادل اطالعات آب و
هوا با خلبان مورد استفاده قرار ميگيرد تأثير گذاشته و سبب بروز مشكالتي شده
است .اما نكته جالب اينجاست كه  ،DECORسيستمي كه بيشترين استفاده
را در فرود و بلندش��دن هواپيما دارد برپايه ويندوز  3/1يعني سيستمعاملي كه
در سال  1992به بازار عرضه شده بود ،طراحي و اجرا ميشود .مشكل اينجاست
كه افراد محدودي ميتوانند مش��كالت اين سيستمها را برطرف كنند به عنوان
مثال در پاريس تنها سه متخصص در اين امر وجود دارد كه يكي از آنها هم سال
آينده بازنشسته ميشود.
مهندس��ين سيستمهاي هوايي فرانس��ه با چالشهاي خاص ديگري نيز در
فرآيند نگهداري روبهرو هس��تند كه از جمله آنها ميتوان به عدم وجود قطعات
جايگزين و يدكي براي سيستمهاي قديمي اشاره كرد .در برخي موارد اين قطعات
از وبس��ايتهايي مانند  eBayتهيه و جايگزين ميشوند .با اينكه وزير حمل و
نقل فرانسه قول بهروزرس��اني اين تجهيزات تا سال  2017را داده است اما يك
مقام آگاه فرودگاههاي فرانسه اعالم كرده اين فرايند ممكن است تا سال 2019
يا حتي  2021به طول بينجامد .در س��ال  2014نيز فضاي هوايي بر فراز لندن
به مدت 36دقيقه بسته شد و با توجه به بروز مشكل در رايانهاي كه از نرمافزاري
با قدمت  50س��اله اس��تفاده ميكرد ،حدود  50پرواز لغو شد .با اين اوصاف بايد
منتظر ماند و ديد چه راهكاري براي بهرهگيري از سيستمهاي بهروزرساني شده
در جهت افزايش كارايي و امنيت كنترل پروازها پيشنهاد خواهد شد.

